UBA-CONTEST 2011
De Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze wedstrijd, die de hoge
bescherming van de Europese Unie geniet.
1.

Naam
UBA-contest

2.

Contestperiode
SSB: van 29 januari tot 30 januari 2011
CW: van 26 februari tot 27 februari 2011
telkens van zaterdag 13:00 UTC tot zondag 13:00 UTC (24 uur)

3.

Categorieën
o AL
Single Operator Low Power (max. 150 Wout) Multi Band 6 uur (maximum 6 uur in periodes van minimum 1
uur).
o AH
Single Operator High Power (max. 1000 Wout) Multi Band 6 uur (maximum 6 uur in periodes van minimum 1
uur).
o BL
Single Operator Low Power (max. 150 Wout) Multi Band 12 uur (maximum 12 uur in periodes van minimum
1 uur).
o BH
Single Operator High Power (max. 1000 Wout) Multi Band 12 uur (maximum 12 uur in periodes van minimum
1 uur).
o CL
Single Operator Low Power (max. 150 Wout) Multi Band 24 uur.
o CH
Single Operator High Power (max. 1000 Wout) Multi Band 24 uur.
o D
Multi Operator Single Transmitter Multi Band (max. 1000 Wout) (opgelet: de 10 minutenregel is van
toepassing in deze categorie).
o E
QRP Multi Band (max. 5 Wout in CW en 10 Wout in SSB) (Single Operator 18 uur).
o ON3 De categorie ON3 is enkel bedoeld voor Single Operator ON-stations met een operator met een
basisvergunning (Single Operator, 18 uur).
o F
SWL Multi Band.
Opmerking:
Stations in categorie D dienen zich te houden aan de 10 minutenregel. Een station moet minstens 10 minuten op dezelfde
band blijven alvorens van band te veranderen. De 10 minuten gaan in vanaf het eerste QSO op een band. Indien de
categorie niet duidelijk wordt vermeld op het gegevensblad, dan zal de log automatisch in de klasse CH (Single Operator
High Power) worden geklasseerd.

4.

Banden
De contest heeft plaats op 80, 40, 20, 15 en 10 meter met inachtname van het IARU-bandplan en de frequenties
voorgesteld door het HF Contestcomité.
Op dit ogenblik zijn de volgende contest voorkeurfrequenties vastgelegd:
o SSB:
3.600 - 3.650, 3.700 - 3.775, 7.060 - 7.100, 7130 - 7200, 14.125 - 14.300, 21.175 - 21.350 en 28.400 28.700 MHz.
o CW:
3.510 - 3.560, 7.000 - 7.025, 14.000 - 14.060, 21.000 - 21.080 en 28.000 - 28.070 MHz.
Indien er geen DX-verbindingen worden gemaakt is het gebruik van de frequenties 3.500 - 3.510 MHz en 3.775 - 3.800
MHz verboden (d.w.z. dat er in deze segmenten geen "CQ Contest" mag worden geroepen).

5.

Oproepen en rapporten
In SSB "CQ UBA" en in CW "CQ TEST UBA".
Het RS(T) wordt gevolgd door een serienummer, te beginnen met 001 en de afkorting van de provincie (vb 59001/WV).
De provincie maakt integraal deel uit van het rapport en moet in de log vermeld staan.
De tien provincies zijn: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB en WV. De stations in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest gebruiken BR.

6.

Punten
o Een QSO met ON telt voor 1 punt.
o Een QSO met de volgende DXCC-landen (EU) telt voor 2 punten: 5B, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI, ES,
F, FG, FM, FR, FY, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, HA, I, IS, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM, OZ, PA,
S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SY, TK, YL en YO.
o Alle andere QSO's tellen voor 3 punten.

7.

Vermenigvuldigers
Alle DXCC-landen per band.

8.

Eindresultaat
Het totaal aantal QSO-punten (op alle banden) vermenigvuldigd met het totaal aantal vermenigvuldigers (op alle banden).

9.

Bijzondere voorwaarden
Het gebruik van DX-clusters is toegelaten. Selfspotting is echter uitdrukkelijk verboden.

10.

Logs
Aantal logs: Er wordt slechts één log per station aanvaard.
De deelnemers worden aangemoedigd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de volgende freeware programma's:
N1MM Logger of WinOnContest van ON4AVJ. Het bestand die wij nodig hebben is het CABRILLO bestand die door elk
van deze programma’s kan worden aangemaakt. De bestanden MYCALL.CBR of MYCALL.LOG (waarbij MYCALL
wordt vervangen door het gebruikte roepteken. vb ON7SS.LOG) moeten worden opgestuurd.
Logs op papier worden niet meer aanvaard.
De Cabrillo-hoofding dient de volgende gegevens te bevatten:
Uw roepteken, naam en volledig adres. De categorie waarin werd deelgenomen. De provincie. De naam van uw UBAsectie. Uw sectie neemt automatisch deel aan de UBA Challenge Cup en de UBA Superprestige. De stations in categorie A
en B vermelden de actieve periodes in een tabelvorm. Voor de Multi Operator-stations vermeldt men de roeptekens van
alle deelnemers.
Onvolledige logs zullen als "Check logs" worden beschouwd.
Logs worden als bijlage via e-mail verstuurd naar volgend adres: ubassb@uba.be voor SSB en naar ubacw@uba.be voor
CW.
Een ontvangstbevestiging wordt u toegestuurd.

11.

Deadlines en contactadres
De logs dienen ten laatste 2 weken na de contest te worden verstuurd. (13 februari voor SSB en 13 maart voor CW) Logs
die te laat zijn verzonden werden komen niet in aanmerking voor de competitie.

12.

Bijzondere bepalingen voor de SWL's
Alleen stations die deelnemen aan de contest mogen worden gelogd. De log moet respectievelijk volgende gegevens
bevatten: tijd (UTC), roepteken van het Gehoord Station", volledig rapport verzonden door dat station, roepteken van het
tegenstation, rapport gegeven door de SWL, nieuwe vermenigvuldiger en de punten. De punten worden berekend op de
roeptekens die vermeld staan in de kolom "Gehoord Station". Indien beide stations gehoord worden mogen ze beiden
worden vermeld in de kolom "Gehoord Station". Eenzelfde station mag slechts éénmaal per band voorkomen als "Gehoord
Station". In de kolom Gewerkt Station" mag éénzelfde station, per band, maximaal 10 maal voorkomen. Gebruik bij
voorkeur het programma SWL_dqr_Log de SP7DQR. On peut télecharger cette programme de
http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.

13.

Trofeeën
Voor de eerst geklasseerde van elke categorie is er een beker of een plaquette voorzien. Alle andere deelnemers ontvangen
een certificaat voor zover zij minstens 40 QSO's hebben gemaakt.
Opgelet: Om in de categorie D aanspraak te kunnen maken op een beker of een plaquette moet het totaal aantal punten
tenminste gelijk zijn aan of hoger dan dat van de eerst geklasseerde in categorie CH.

14.

Strafpunten en diskwalificatie
Strafpunten en diskwalificatie zijn voorzien voor:
o Onvolledige of onjuiste QSO's: deze krijgen nul punten, maar er worden geen extra strafpunten afgetrokken.
o QSO's in overtreding van de 10 minutenregel tellen voor 0 punten.
o Logs die op een manifeste manier de reglementen overtreden.
o Logs die QSO's bevatten die niet door het tegenstation kunnen worden bevestigd (dus onjuiste of fictieve QSO's).
o Voor voortdurende of herhaaldelijke overtreding van het IARU-bandplan en de contest voorkeurfrequenties.
De beslissingen van het HF-contest comité zijn zonder verhaal.

15.

Clubtrofee
Het gewest met het hoogste aantal punten berekend met onderstaande formule en welke de twee contestdelen bestrijkt
(CW en SSB) ontvangt de wisselbeker die jaarlijks opnieuw wordt betwist. Enkel logs met minimum 40 QSO's komen in
aanmerking.
Totaal van het aantal QSOs / Sectie
--------------------------------------------------- x Totaal van het aantal logs / Sectie
Totaal van het aantal leden / Sectie
----------------------------------------------log (Aantal leden / Sectie)

